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Voorwoord:
Boerenlandfeest!

Op de eerste zaterdag van oktober is het 
feest in ons gebied.
Dan vind de 104e editie plaats van de  
fokveedag boerenlandfeest in Hoornaar.
Een waar streekfeest, waar alles wat  
onze streek te bieden heeft aanwezig is .
Bijna alle verenigingen en organisaties  
die onze streek heeft vertonen er hun kun-
sten en zijn in een kraam te bewonderen. 
Ook onze vereniging is in de streektent ruim 
vertegenwoordigd door middel van alle 
werkgroepen. Dus als u de mensen van de 
vereniging wilt ontmoeten dan is deze dag 
een echte aan-rader. Net als deze nieuws-
brief, die ook een opsomming geeft van de 
activiteiten van onze vereniging, dus veel 
leesplezier en we zien elkaar op het  
boerenlandfeest!!

Met vriendelijke groet Cees de Jong

Bedrijf in beeld

 Van de redactie:
De zomereditie van onze  
nieuwsbrief !! 

Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken 
van de fokveedag. De werkgroepen zijn 
druk bezig met de voorbereiding. U/jullie 
zijn allemaal van harte welkom op de stand 
van Den Hâneker. Graag informeren wij de 
bezoekers over onze activiteiten. Ook zijn 
wij benieuwd welke vragen er bij onze leden 
leven en wat wij voor elkaar kunnen bete-
kenen. Ook brengen wij weer een bedrijf in 
beeld. Helemaal in het zuid-oosten van ons 
gebied het familiebedrijf Stek in Kedichem. 
De stukjes over het agrarisch natuurbeheer 
hebben wij mogen overnemen van de website 
van de collectieven AV. (www.collectief-av.nl ). 
In het blad “Dichterbij” voor de leden van 
de Rabobank staat een prachtig artikel over 
ons project “vaarroutenetwerk”. In Het 
Kontakt heeft er pas ook een artikel over ge-
staan en hierop hebben wij heel enthousiaste 
reacties ontvangen. Nu is al wel duidelijk, 
dat het netwerk in een behoefte voorziet. 
Veel kijk en leesplezier !!

Met bed en al door de boomgaard!

Dat zal niet op veel plaatsen gebeuren. Aan de 
Tiendweg in Kedichem vinden wij het fruit-
bedrijf van de fam. Stek. Een echt familiebe-
drijf. Een fruitbedrijf van 10 ha. Er worden 
zowel appels als peren geoogst en er is ook een 
klein areaal kersen. 

Sinds een jaar of 6 zijn er ook twee vakan-
tiehuisjes. En niet zo maar vakantiehuisjes, 
maar huisjes die zijn voorzien van alle moge-
lijke voorzieningen. Van plafondlift tot aan 
de douche, een tilsling voor het gebruik van 
het toilet en een douchebrancard. De RIVAS 
biedt dag en nacht hulp. Mensen met een 
beperking en chronisch zieken kunnen zo alle 
gewenste zorg krijgen. 

Op de website en in de folder staan veel en-
thousiaste verhalen van mensen, die er al één 
of meer keer hebben gelogeerd (www.inden-
bongerd.nl en www.bedandbreakfast-holland.
nl). De combinatie van fruitbedrijf en aan-

gepaste bungalows blijkt een groot succes. 
De gasten vinden het prachtig om in de 
boomgaarden rond te kijken. Vaak met bed 
en al. Door de boomgaard lopen brede ver-
harde paden, zodat dit zonder enig probleem 
kan. Maar vooral de sfeer met elkaar maakt 
de mensen vrolijk en dankbaar. Het koffie-
drinken met de plukkers, of met mensen bij 

andere werkzaamheden wordt door hen altijd 
erg gewaardeerd. 

Voor de familie Stek voelt het als een enorme 
verrijking, dat zij op deze manier zoveel voor 
deze mensen kunnen betekenen.

JvO

Fruitbedrijf fam. Stek

Ghanezen op de fokveedag

10 september komen drie Ghanezen 
voor een maand naar onze streek: 
Comfort, Samuel en Dei Titi.  
Dit is in het kader van de uitwisseling 
die Den Hâneker met Ghanese  
melkveehouders heeft. 

Samuel was in mei 2010 in het Streekcentrum in 
Groot-Ammers, hij hield daar een inleiding over 
zijn land, zijn boerderij en de start die hij en ande-
re boeren van zijn organisatie maakten in de melk-
veehouderij. In Oenkerk volgde Samuel destijds 
een opleiding om de nodige kennis op te doen, 
inclusief kennis om het geleerde dan weer door 
te kunnen geven aan zijn collega boeren. In 2011 
bracht Den Hâneker (via de werkgroep WAV)een 
tegenbezoek aan Ghana en daarmee was een lang-
durige uitwisselingsrelatie een feit geworden.   
Dei Titi, de voorzitter van de melkveehouders, is 
voor het eerst in het buitenland. Deze reis zal Dei 
Titi zeker bijblijven, al is het alleen al om het feit 
dat hij vanaf nu zijn geboortedag op een andere dag 
kan vieren: bij de benodigde paspoortpapieren bleek 
namelijk dat hij niet 28 augustus (wat hij altijd 
gedacht had) maar op 18 augustus geboren was! 
Comfort is een hardwerkende boerin, met een 
groot hart voor haar bedrijf, waar ze varkens en 
koeien verzorgt. 
Als je Comfort, Samuel en Dei Titi wilt ontmoe-
ten, kan dat op het Boerenlandfeest 1 oktober 

in Hoornaar. Ze hopen er alle drie te zijn, in de 
streektent. 
Maar zeker bent u ook uitgenodigd dinsdag 20 
september vanaf 20.00 uur in het Streekcentrum. 
Onze gasten zullen daar, als Samuel zes jaar gele-
den, vertellen over hun ervaringen met de melk-
veehouderij in Ghana. Er is volop ruimte voor 
ontmoeting en vragen. Vanaf kwart voor acht is 
de ontvangst. 

Marri

Tassen op de fokveedag
Drie unieke kleurrijke schoudertassen uit 
Ghana. Op het Boerenlandfeest, 1 oktober in 
Hoornaar, zijn er nog veel meer. Ze zijn te koop 
in de stand van Den Hâneker voor € 15,- per 
stuk (de ene helft is voor een melkveehouderij-
project in Ghana, de andere helft is kostprijs).  

Marri

Plasdraspomp op zonne-energie voldoet
De nieuwe plasdraspomp op 
zonne-energie bij Gert-Jan Kool 
van De Groene Hofstee in  
Hei- en Boeicop voldoet aan  
de verwachtingen. 

‘We kunnen de plasdras nu constant vol 
water houden, maar het is nog even af-
wachten hoe het gaat bij échte droogte. Tot 
nu toe zijn we tevreden.’ De plasdraspomp 
is aangeschaft dankzij een subsidie van de 
provincie Utrecht.
De zonnepanelen zijn met het oog op de 
stabiliteit op een speciale, makkelijk te 
vervoeren constructie gemonteerd.
Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlan-
den zet zich in voor financiering van veel 
meer plasdraspompen op zonne-energie. 
Voor een goede kwaliteit (greppel)plasdras 
zijn die vrijwel onmisbaar. Plasdraspomp op zonne-energie bij De Groene Hofstee.
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Educatie
Van de werkgroep 
“Educatie”

“Zo de wind waait, waait mijn 
vestje” sprak mijn moeder wel 
eens. Als kind begreep ik niet 
goed wat ze daarmee bedoelde. 
Nu ik ouder en wat wijzer ge-
worden ben kan ik het gezegde 
beter plaatsen. 

Ik moest eraan denken toen ons gevraagd werd 
iets over de werkgroep te schrijven. Nee, we 
zijn niet bezig met wind en we praten of doen 
al helemaal geen ander na. We hebben een 
prachtig initiatief uitgewerkt en komen op de 
Fokveedag met onze “waaiers”. 

U weet ongetwijfeld dat we als werkgroep een 
aantal lespakketten hebben ontwikkeld. De 
lespakketten ‘slootkantbeheer’ en ‘weidevogel-
beheer’ zijn toe aan een revue. Vooruitlopend 
daarop hebben we de zoekkaarten vervangen 
door waaiers. Waaiers met natuurgetrouwe fo-
to’s van planten en bloemen die te vinden zijn 
langs akkerranden en slootkanten. De afbeel-
dingen gaan vergezeld van een “weetje”. 

We hebben Joost ingevlogen, Joost mag het 
deze keer zeker weten! Hij vertelt bij de desbe-
treffende foto over de herkomst van een plan-
tennaam, of over een anekdote die past bij een 
afgebeelde bloem. Met behulp van die waaiers 
kan op een veel speelsere manier gezocht wor-
den naar namen en informatie van planten en 
bloemen. Het is de bedoeling dat de waaiers 
te zijner tijd ook te koop worden aangeboden. 
Dan kunt u zelf met zo’n handige compacte 
waaier op zak de natuur in, dan worden uw 
excursies door de mooie Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden een nog groter feest. 

Vergeet dus zaterdag niet een bezoek te bren-
gen aan de streektent en neem kennis van het 
prachtige materiaal dat door onze werkgroep 
in de loop der tijden is ontwikkeld.

Willeke, Arja, Kim, Lea, Gert, Ria en Lies

Planten 
op de akker

Planten 
in de slootkant

Streekmarkt bij Kinderdijk.

Zij hebben zich vooral gericht op de jonge 
gezinnen. Zij hadden zich aangemeld en van de 
P-plaats bij de IHC reden twee pendelbusjes 
heen en weer om de bezoekers bij de molens te 
brengen. Ook konden zij een rondvaart maken. 
Net voorbij de eerste molen was een markt op 
gestel van 3x 4 kramen. Eén van de kramen is 
door ons ingericht en bemenst. 

Het was een prachtige dag. Echt Hollands weer 
met wind en mooie wolkenpartijen. De molens 
konden hun wieken flink laten draaien en dat 
gaf een geweldig beeld. Bezoekers kwamen 

Op 20 augustus hebben 3 rabobanken voor hun leden een streekmarkt georganiseerd. 

met grote boten, bussen, auto’s en met de fiets. 
M.n. ’s middags waren er ook veel leden van de 
rabobanken. 

Wij hebben ons die dag gericht op de voor-
lichting over erf en tuininrichting. Om de 
kennis van erfvogels te testen was er door Roel 
Wigman een quiz opgesteld. Er waren 7 ver-
schillende nestkastjes en kasten opgesteld. De 
bezoekers moesten raden welke vogel bij welk 
nestkastje hoorde. Ruim 40 bezoekers hebben 
een formulier ingevuld. Eén deelnemers had 
het formulier helemaal goed ingevuld en twee 

deelnemers hadden twee vogels verwisseld. 
Intussen hebben de drie winnaars hun vogel-
huisje thuisbezorgd gekregen. 
Gelukkig hebben de Chinezen en de Japanners 
niet meegedaan…..    

De namen van de winnaars zijn de maandag na 
de markt op de website geplaatst. Onze leden 
Adri Krielaart met zijn wijnen, de fam.  
Hagoort van de Schaapskooi uit Ottoland en de 
forellenkwekerij uit Meerkerk waren ook ver-
tegenwoordigd. Wilma de Moel, van kanocen-
trum Ammerse Boezem, had de Rabokano nog 
gebracht. Helaas was het op de plaats van de 
markt niet goed mogelijk om er mee te varen. 

Het was wel een mooie ervaring om zo midden 
in een puur Hollands landschap de hele dag 
mensen vanuit alle werelddelen te zien en te 
horen. Door de vertegenwoordigers van de 
Rabobank werden wij goed voorzien van eten 
en drinken. 

Op hoog niveau…
Een leuke en vrij zeldzame 
waarneming is volgens  
Jan Andeweg, coördinator van 
de weidevogelvrijwilligers, de 
vondst van een scholeksternest 
in een knotboom. 

‘Hoog en veilig, en vijf weken gevoerd 
worden totdat je als scholeksterjongen 
vliegvlug bent. Makkelijker voor de ou-
ders en jongen kan het haast niet!’
Dit jaar kregen we twee meldingen 
binnen van een scholeksternest in een 
knotboom: van Mts. Sterk uit Hei- en 
Boeicop en Jan en Adriaan van Andel uit 
Hoogblokland.

Scholeksternest in knotboom bij Teunis Sterk 
in Hei- en Boeicop.


